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Αριθμός Πρακτικού 36 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της 18-8-2022 

 

        Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Βασίλειο 

Νανόπουλο, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σπυρίδωνα Πλατή, Αντιδήμαρχο Οικονομικών, 

3)Σπυρίδωνα Ζαχαριά, Αντιδήμαρχο Παιδείας, Πολιτισμού, Κοινωνικής Προστασίας και 

Αλληλεγγύης, 4)Αντώνιο Κυριαζή, Δημοτικό Σύμβουλο, 5)Γεώργιο Πούρο, Δημοτικό Σύμβουλο, 

6)Αλέξανδρο Πνευματικό, Δημοτικό Σύμβουλο, 7)Νικόλαο Σταυρέλη, Δημοτικό Σύμβουλο, 8)Ανδρέα 

Ζώγκο, Δημοτικό Σύμβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημοτικό Σύμβoυλo, ως τακτικά μέλη, 

σύμφωνα με τις α)με αριθμό 4/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής 

μελών της Οικονομικής Επιτροπής για την περίοδο 2022 – 2023, η οποία βρέθηκε νόμιμη με την 

υπ΄ αριθ. πρωτ. 5177/14-1-2022 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, και β)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 399/7-1-2022 

απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συvεδρίασε, μέσω τηλεδιάσκεψης και σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 136/9-7-2022 τεύχος α΄), σήμερα την 18η Αυγούστου 2022, 

ημέρα της εβδoμάδας Πέμπτη και ώρα 10:00, σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv 

υπ'αριθμ.πρωτ. 33934/12-8-2022 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και 

εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της (τακτικά και αναπληρωματικά), για vα συζητήσει και vα 

πάρει απoφάσεις για τα θέματα  της ημερήσιας διάταξης. 

        Στην συvεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε 

vόμιμη απαρτία. 

Π α ρ ό ν τ ε ς 

       1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Πλατής Σπυρίδων, 3)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 4)Πούρος 

Γεώργιος, 5)Πνευματικός Αλέξανδρος (στα θέματα 8ο και 9ο ήταν εκτός σύνδεσης), 6)Σταυρέλης 

Νικόλαος. 

 Α π ό ν τ ε ς  

        1) Κυριαζής Αντώνιος, 2)Ζώγκος Ανδρέας, 3)Κορδώσης Χρήστος (συνδέθηκε κατά την συζήτηση 

του 19ου θέματος ημερήσιας διάταξης). 

         Στην συνεδρίαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 75 του 

Ν.3852/2010, προσκλήθηκαν με την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του Δήμου 

Κορινθίων. 

          Ουδείς εξ αυτών, συνδέθηκε. 

          Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

          ΑΠΟΦΑΣΗ 482η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 

«Τροποποίηση δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022»  αναφέρει ότι σύμφωνα με 
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το εδάφιο α' της παρ. 1 του άρθρ. 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, η 

Οικονομική Επιτροπή συντάσσει τον προϋπολογισμό του Δήμου. Σύμφωνα με το αρ. 

28376/18.07.2012 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. η αναμόρφωση του προϋπολογισμού αποτελεί κατ' ουσία 

τροποποίηση της απόφασης με την οποία ψηφίστηκε αυτός και συνεπώς, για την έκδοση της 

τροποποιητικής του προϋπολογισμού απόφασης, απαιτείται η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, 

όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4172/2013 

(ΦΕΚ 167/τ.Α/23-7-2013) «…η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν την 

γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου 

γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν». Συνεπώς, εκτός των ρητά 

εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή 

διαβούλευσης, με το Ν.4172/2013, όπως ισχύει, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του 

προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του 

προϋπολογισμού, άρα, σε σχέση με την ακολουθούμενη διαδικασία, πρέπει να λαμβάνεται και 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία θα γίνεται εισήγηση του σχεδίου της 

αναμόρφωσης του προϋπολογισμού προς το Δημοτικό Συμβούλιο.   

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής την από 08.8.2022 εισήγηση 

της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία καθ΄ όλο το περιεχόμενο της έχει ως εξής:  

 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΜΕΡΟΣ Α' 

 

Σύμφωνα με το υπ΄ αρίθμ. 32946/8-8-2022 έγγραφο του Τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού και 
έχοντας υπόψη το υπ΄ αρίθμ. 368/2022 έγγραφο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων 
Πελοποννήσου με θέμα: «Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων των Δήμων Περιφέρειας 
Πελοποννήσου» εγκρίθηκε η επιχορήγηση του Δήμου Κορινθίων με το ποσό των 5.000,00€. 

Προτείνεται η τροποποίηση του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, ως ακολούθως : 

Ως προς τον Δημοτικό  Προϋπολογισμό έτους 2022 
Ως προς το μέρος των εσόδων: 

Δημιουργούμε: 

• Τον Κ.Α. 1219.0010 με τίτλο: «Έκτακτη επιχορήγηση από την ΠΕΔ για την πραγματοποίηση 

πολιτιστικών εκδηλώσεων» προϋπολογισμού 5.000,00€  

 

Μεταφέρουμε στο αποθεματικό ποσό  5.000,00€ και από εκεί ενισχύουμε ισόποσα: 

 

• Τον Κ.Α. 15/6471.0001 με τίτλο: «Πολιτιστικές εκδηλώσεις», προϋπολογισμού 150.000,00€ 

με το ποσό των 5.000,00€ και τελικό προϋπολογισμό 155.000,00€ 

 

ΜΕΡΟΣ Β' 

 

  Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.11/247/2018  απόφαση Δ.Σ ορίστηκε Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής για 
την εκκαθάριση των επιχειρήσεων (Κοινωφελείς, Αναπτυξιακές κ.λ.π ) του Δήμου Κορινθίων με τις 
επωνυμίες: 

Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Τενέας. 
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Αναπτυξιακή & Κατασκευαστική Δημοτική Επιχείρηση του Δήμου Άσσου-Λεχαίου 
Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Σολυγείας-ΔΑΕΣ 
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Σολυγείας 
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Κορίνθου 
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ασσου-Λεχαίου 
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σαρωνικού. 

     
   Μέχρι την ολοκλήρωση του έργου της εκκαθάρισης από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή και 
προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι υποχρεώσεις προς το Δημόσιο , θα πρέπει ο Δήμος να 
καταβάλλει τμηματικά στη φορολογική διοίκηση τα πρόστιμα των εκπρόθεσμων Δηλώσεων  
Ε3,Ε5,ΦΠΑ κ.α, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 45 του Ν 4954/2022 - Ρυθμίσεις για την 

αναδοχή οφειλών από Ο.Τ. Α (τροποποίηση παρ.9 άρθρου 109 του Ν.3852/2010): .. β. 

Βεβαιωμένες οφειλές των κοινωφελών επιχειρήσεων και Δ.Ε.Υ.Α., καθώς και των αμιγών 
επιχειρήσεων του π.δ. 410/1995 (Α’ 231), που έχουν λυθεί ή λύονται στη Φορολογική Διοίκηση, τα 
ασφαλιστικά ταμεία, τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και προς τρίτους, συμπεριλαμβανομένων 
των δεδουλευμένων αποδοχών του μεταφερόμενου προσωπικού τους, μπορούν να καταβάλλονται 
από τον οικείο Ο.Τ.Α., μετά από αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ή του κατά 
περίπτωση αρμοδίου οργάνου που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών 
του. 
Στην περίπτωση αυτή, απαλείφονται κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%) κάθε μορφής 
πρόσθετοι φόροι, τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής, πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής, πρόστιμα 
ανακριβούς δήλωσης ή μη υποβολής δήλωσης και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, 
εξαιρουμένων των αυτοτελώς βεβαιωμένων φορολογικών και διοικητικών προστίμων, από οφειλές 
τους προς το Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Ο Ο.Τ.Α. 
αναλαμβάνει την κύρια οφειλή και το υπολειπόμενο ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) των 
φόρων, τόκων, προστίμων και προσαυξήσεων του προηγούμενου εδαφίου. 

Προτείνεται η καταβολή των εν λόγω δαπανών  έως ότου ολοκληρωθεί από τον Ορκωτό Ελεγκτή-
Εκκαθαριστή η εκκαθάριση των επιχειρήσεων τμηματικά,  κατόπιν ελέγχου στην αρμόδια ΔΟΥ,  έως 
του ποσού των 3.000,00€ και η τροποποίηση του Π/Υ έτους 2022 ως εξής: 

Μεταφέρει από το αποθεματικό  3.000,00€ και δημιουργεί : 

• τον Κ.Α 00/8131.0001  με τίτλο: “Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις λυθέντων 
δημοτικών επιχειρήσεων” προϋπολογισμού 3.000,00€. 

 

Τέλος ο Πρόεδρος αναφέρει πως λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή θα 

πρέπει : Α) να αποδεχτεί το ποσό των  5.000,00€ σύμφωνα με το υπ΄ αρίθμ. 368/2022 έγγραφο 

της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Πελοποννήσου με θέμα: «Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων 

των Δήμων Περιφέρειας Πελοποννήσου» και Β) να υποβάλλει προς ψήφιση στο Δημοτικό 

Συμβούλιο το σχέδιο αναμόρφωσης του Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 

σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης μέσω τηλεδιάσκεψης και έχοντας υπ’ όψιν 

την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, τις διατάξεις του 

άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν, καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα 

σχετική νομοθετική διάταξη  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α) Αποδέχεται, το ποσό των 5.000,00€ σύμφωνα με το υπ΄ αρίθμ. 368/2022 έγγραφο της 
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Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Πελοποννήσου με θέμα: «Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων των 

Δήμων Περιφέρειας Πελοποννήσου»  

 

Β) Υποβάλλει, στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων προς ψήφιση το σχέδιο αναμόρφωσης του 

Δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022, όπως αυτό ακριβώς και αναλυτικά περιγράφεται 

στην από 08.8.2022 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου. 

 

           Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει. 

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 36/482/2022.- 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 29-08-2022 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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